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-Aanvraag evenementenvergunning niet compleet
Texel,

Geachte heer Langeveld,
Op 29 juni 2010 heb ik van u een aanvraag voor een evenementenvergunning ontvangen voor de
organisatie van een kermis in Den Burg van 21 tot en met 25 juli 2010. De aanvraag is
geregistreerd met nummer 10.IP7250. Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen. In deze
brief zal ik uitleggen waarom.
De normale doorlooptijd van een aanvraag voor een vergunning voor een evenement van deze
omvang is dertien weken. Een belangrijk onderdeel van de procedure is de publicatie van de
aanvraag in de Texelse Courant en de ter inzagelegging van de aanvraag. De termijn hiervan is
twee weken. Deze termijn geeft belanghebbenden de gelegenheid om schriftelijk een zienswijze
in te dienen. Belanghebbenden moeten kennis kunnen nemen van de volledige aanvraag,
inclusief alle bijlagen. Publicatie kan daarom alleen als de aanvraag volledig wordt ingediend.
In mijn brief van 24 juni 2010 met nummer 10.UP3273 heb ik u aangegeven welke bijlagen nodig
zijn om de aanvraag te kunnen publiceren. Daarbij heb ik ook vermeld dat de aanvraag inclusief
alle bijlagen uiterlijk 29 juni 2010 moet zijn ingediend. Kortheidshalve verwijs ik naar deze brief.
Het belang van de bijlagen èn de tijdigheid van het indienen van de aanvraag heeft u ook
besproken in een telefonische onderhoud met mevrouw Lorier van het team Vergunningen op
vrijdag 25 juni jongstleden.
Uw aanvraag is niet volledig omdat een belangrijk gedeelte van de bijlagen ontbreekt.
•
De opstellingstekening van het evenemententerrein is te klein (schaal 1:500) en daarom
niet geschikt om te beoordelen of de veiligheid voor publiek en exploitanten is gewaarborgd
bij calamiteiten.
•
Het veiligheidsplan is niet voldoende uitgewerkt.
•
Een tekening met de voorzieningen voor electriciteit, water en riolering ontbreekt.

Vanaf 31 augustus 2010 is ons nieuwe (bezoek)adres:
Emmalaan 15, 1791 AT Den Burg. Het postadres blijft ongewijzigd.
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•

•

behorende bij brief 10.UP3397

Een bijlage waarin de voorzieningen voor overnachting en huisvesting ten behoeve van de
kermisexploitanten worden genoemd ontbreekt. Er is alleen een vierkant ingetekend op
een grote tekening, maar er is geen indeling gemaakt en er zijn geen voorzieningen op
aangegeven.
Het overzicht van de attracties ontbreekt, waardoor niet getoetst kan worden of de
attracties voorzien zijn van een geldig keuringscertificaat èn een geldig merk van
goedkeuring op grond van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.

Ik heb uw aanvraag voor een eerste toetsing voorgelegd aan de politie. Op grond van de weinige
gegevens die u heeft aangeleverd, heb ik een negatief advies van de politie gekregen.
Gezien de krappe tijd tussen aanvraag, de publicatie en het evenement, is het niet mogelijk de
aanvraag aan te vullen met de juiste bijlagen en alsnog te publiceren. Immers, de eerstvolgende
publicatiedatum is 9 juli 2010 met een ter inzage termijn tot en met 23 juli 2010.
Op grond van het bovenstaande en op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht
heb ik besloten dat ik uw aanvraag niet verder in behandeling zal nemen.
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bij mij een bezwaarschrift
indienen binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden of uitgereikt.
Het bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten de naam en het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de gronden
van het bezwaar en zo mogelijk een afschrift van het bestreden besluit.
Indien een bezwaarschrift is ingediend, is het in spoedeisende gevallen mogelijk om daarnaast
een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Van de
indiener van een dergelijk verzoekschrift wordt een bedrag aan griffierechten geheven.
Heeft u nog vragen? U kunt ze stellen aan mevrouw Lorier van het team Vergunningen, telefoon
(0222) 362 122.
Hoogachtend,
De Burgemeester van Texel,

mevrouw drs. F.C. Giskes
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